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 چه گونه اداره شود؟  ایکشور اداره َشَود  کیمهمتر است؛  کیکدام 

  ی گریادارهٔ د  وهٔ ی ش خواهند ی شود دست اندرکاراِن جنگ افغانستان م یکه معلوم م یروز هامثل نیا
است که    ن ی کنم منظورم ا  ی من ازدست اندرکاراِن جنِگ افغانستان صحبت م  ی . وقتند یازما یرا ب 

ا از  که  افغانستان  غ  ن ی مردم  ن  دهیند   یز یچ   انیز از  ر یجنگ  کار  اندر  دست  امرستند یاند    کا ی. 
خوب    وهٔ ی ش  کی جا   نی ودرا  م یار  ی م  ان یدند که ما جنگ را به پا کوفته بو  نه یدست برس   تحدانش وم

حق    تِ یحقوق بشر؛رعا  تِ یرعا  مردم؛  یبرانتخاباِت آزاد؛ را  ی که مبتن  م ی کنیم  اده یرا پ  ی حکومتدار
نباشد    ی ادارهٔ خوب باشد که درآن ظلم کننده وزورگو  وهٔ ی ش  ک یزنان ومردان وخالصه    لِ یتحص

 سان حکومت کنند.   ک یوتنها قانون برهمه 
 

سربازاِن    دند؛یسال جنگ   ست ینبود که بدرا به بدتر ومستبد را به مستبد تر بدل کنند.آنان ب   ن ی قرار برا
  ختند یب جنگ رسربازان مارا به ُکشتن دادند؛ عالم عالم پول را درُمردا  دادند؛خودرا به ُکشتن  
سؤال به قدرِت    نی رسد.اما ا  یم   انیوجنگ به پا  د یآ  ی که صلح م  کنند ی م   یکوبیواکنون رقص وپا 

اکنون در    ن ی. همم یخواه یادارهٔ خوب وکارا م   کی   ای   م یخواه یاست که ما فقط اداره م  یخود باق
.تفنگ برشانه دارند وشامگاهان ده نفر  خورند یمردم وبه زور نان م   سهٔ ی دهات افغانستان طالبان ازک

که امشب طالباِن    کنند یاست تک تک م  ران ینان چوچ وپوچِ خود ح   یرا که برا  چاره یب   ک یدروازهٔ  
بزرگ    یوبدبخت بوده اند   کوفیاستند. ومردم سال هاست که معروض به زور وکالشن  مهمان  کرام

جان مردم بوده اند وهردو    یهردو بال  است که جنگنده هر گز تابع جنگساالر نبوده است بلکه  نیا
ادارهٔ خوب    یداشته باشد ول  یمنفعِت مشترک داشته اند. هر دولت ممکن است اداره وادارهٔ استبداد 

قانون را نقض    اند کس نتو  چ ی نصب وعزل رهبراِن خودرا داشته باشند وه   اری که مردم دران اخت
 کند.  لیتحم  گران یوبه زور خود ارادهٔ خودرا برد 

 
محروم کنند واگر باز مردم مجبور شوند که راه مهاجرت    م یباز فرزندان مردم را از درس وتعل   اگر 

واگر باز تجارت وقاچاق مواد مخدر ادامه داشته باشد وباالخره اگر    رند یبگ  شیرا پ   وطن  وترکِ 
ر  قدرت طلب کشو   بان یداده شوند وباالخره اگر باز رق  یاجبار   یباز دختران ُخرد سال به نکاح ها

موضوع باشند که چرا   ن یا  یمنطقه پاسخگو  ک یکنند ومردم در   م ی نفوذ خود تقس ی را به ساحه ها
که ادارهٔ خوب    شود یم  ن یا   شی دارند معنا  شی که چرا ر  ن یا   یپاسخگو   گریودرمنطقهٔ د   دارند ن  شیر

به    د ینبا   اریخت   ن یرا داشته باشند وا   ت ینصب وعزل حاکم  اریمردم اخت   د یهنوز وجود ندارد وبا 
که بلکه برسِر ادارهٔ    ست یارباب حل وعقد باشد. مسأله برسِر اداره ن   ده یدست عناصر خود برگز 

با است خوب   اند  کرده  را  ارادهٔ صلح  اکنون  که  اندرکاران جنگ  دست  برا  د ی.  را  خود    یآنچه 
 .بخواهند.وهللا اعلم بالصواب   زیمردم ن  ی برا  خواهند یم

 برمنگهم  ۲۰۲۰سپتمبر  ۲۹نگارگر            
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